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O progresso da UE ao nível das metas climáticas 
para 2020 (infografias)

A União Europeia ultrapassou as metas para reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020. Para mais pormenores, consulta as infografias.

A luta contra as alterações climáticas é uma prioridade para a União Europeia (UE), que se 
comprometeu a cumprir uma série de metas e a tomar medidas para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa. Mas, estamos no bom caminho? Qual foi o progresso alcançado 
pela UE até ao momento? 
 
 

Objetivos climáticos da UE para 2020
 
As metas da UE para 2020 foram definidas no pacote clima-energia adotado em 2008, do qual 
fazia parte o objetivo de uma redução de 20% das emissões de gases com efeito de estufa 
em comparação com os níveis de 1990. 
 
 

Descobre os diferentes gases com efeito de estufa e o seu potencial de aquecimento.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180703STO07129/as-respostas-da-ue-as-alteracoes-climaticas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-ue
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20230316STO77629/alteracoes-climaticas-os-gases-com-efeito-de-estufa-mais-nocivos-para-o-planeta


A evolução das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia 

Estima-se que as emissões da UE em 2020 foram 31% inferiores às de 1990, o que significa 
que a União excedeu a sua meta em 11 pontos percentuais. Dados confirmados mostram que 
as emissões diminuíram de 24% em 2019, em comparação com 1990. Houve uma grande 
queda nas emissões de gases com efeito de estufa da UE entre 2019 e 2020, signitivamente 
relacionada com a pandemia da COVID-19. 
 
No entanto, de acordo com as últimas projeções dos Estados-Membros em função das 
medidas existentes, a redução das emissões líquidas seria de apenas 41% até 2030. A meta 
de emissões da UE para 2030, como estabelecida na Lei Europeia do Clima, consiste numa 
redução de, pelo menos, 55% em comparação com os níveis de 1990. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/como-a-ue-podera-atingir-a-neutralidade-carbonica-ate-2050


 
Um pacote de atos legislativos novos ou revistos conhecida como "Objetivo 55" (ou Fit for 55 
em inglês), pretende cumprir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e fazer da Europa um 
continente neutro em termos do seu impacto no clima até 2050. 
 
 

Lê mais factos e números sobre as alterações climáticas e as emissões na Europa. 
 

 
Progresso no setor energético e industrial
 
 
Para cumprir a meta de 2020 como mencionado mais acima, a UE está a tomar medidas em 
vários domínios.  
 
 
Uma delas é o regime de comércio de licenças de emissão da UE (ETS), que cobre as 
emissões de gases com efeito estufa das grandes instalações do setor industrial e energético, 
assim como do setor da aviação, que representa perto de 40% das emissões de gases com 
efeito de estufa na UE. 
 

Para cumprir a meta de 2020 como mencionado mais acima, a UE está a tomar medidas em 
vários domínios.  
 
Um deles é o regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE), que cobre as 
emissões de gases com efeito estufa das grandes instalações do setor industrial e energético, 
assim como do setor da aviação, que representa perto de 40% das emissões de gases com 
efeito de estufa na UE. 
 
Entre 2005 e 2020, as emissões das centrais elétricas e das fábricas abrangidas pelo regime 
de comércio de licenças de emissão diminuíram um 40%, uma redução que vai mais além da 
meta estabelecida para 2020, situada nos 23%. 
 
 

Estado das metas nacionais de emissões
 
Para reduzir as emissões de outros setores (habitação, agricultura, resíduos, transporte, 
excluindo a aviação) os Estados-Membros estabelecem as metas nacionais de redução de 

Artigo

3 I 6PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/como-a-ue-podera-atingir-a-neutralidade-carbonica-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180703STO07123/alteracoes-climaticas-na-europa-factos-e-numeros
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20170213STO62208/a-reforma-do-regime-de-comercio-de-licencas-de-emissao-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20170213STO62208/a-reforma-do-regime-de-comercio-de-licencas-de-emissao-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20180208STO97442/reduzir-as-emissoes-de-gases-com-efeito-de-estufa-na-ue-metas-para-2030


emissões de acordo com a Decisão “Partilha de Esforços”. 
 
As emissões dos setores abrangidos pelas metas nacionais foram 15% menores em 2020 do 
que em 2005, superando assim a meta exigida para 2020, que previa uma redução de 10%. 
 
A redução deveu-se principalmente a melhorias na eficiência energética e à mudança para 
combustíveis menos intensivos no que refere ao consumo de carbono. As emissões dos 
transportes, pelo contrário, aumentaram anualmente até ao início da pandemia de COVID-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20180208STO97442/reduzir-as-emissoes-de-gases-com-efeito-de-estufa-na-ue-metas-para-2030


Os objetivos nacionais de redução de emissões no âmbito da Decisão "Partilha de Esforços"

Os objetivos nacionais de emissões para 2020 variaram entre uma redução de 20% até 2020 
(em relação aos níveis de 2005) para os países mais ricos e um aumento de 20% para os 
menos ricos. 
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Consulta as nossas infografias sobre as alterações 
climáticas:

Emissões de gases com efeito de estufa por país e setor• 
Os efeitos das alterações climáticas na Europa• 
Emissões de dióxido de carbono nos carros• 
Emissões do tráfego aéreo e do transporte marítimo de mercadorias• 
A cronologia das negociações sobre as alterações climáticas• 

Para saber mais
Agência Europeia do Ambiente (AEA): A UE atinge as metas climáticas 20-20-20 
Relatório anual da AEA (2021): Tendências e projeções na Europa (EN)
Página web da AEA dedicada ao clima e à energia (EN)
Comissão Europeia: progresso feito em relação à redução das emissões (EN)
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https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/progress-made-cutting-emissions_pt
mailto:webmaster@europarl.eu

